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ส่วนที ่  4 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามป ี
 

4. ทศิทางการพัฒนา 

    4.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

          ทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 ( พ.ศ. 2555-2559) 

           การจัดเตรียมแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11  มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 8 - 10 

โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”  และ 

“สรา้งสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และได้มีการจัดท าวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 ซึ่งพิจารณาถึง

บรบิทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และก าหนดวิสัยทัศน์ป ีพ.ศ. 2570 ไว้ดังนี้ 

“ คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมติรไมตรบีนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม 

ประชาธปิไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพสังคมมีความ

ปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลติเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมมคีวามมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและ

แข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

          กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการด าเนินการเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน์ระยะยาว โดยมี

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรัชญาน าทาง และค านึงถึงบรบิทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและ

ข้อจ ากัดของการพัฒนาในแนวทางดังกล่าว หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีดังนี ้

(1) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และขับเคลื่อนให้บังเกดิผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในทุกระดับ 

(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วนในสังคมและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน 

(3) พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็นองคร์วม 

(4) ยึดวิสัยทัศน์ป ีพ.ศ.2570 เป็นเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุการพัฒนาที่อยู่บนรากฐานของ

สังคมไทยอยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงประเทศมีสถาบัน

พระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเป็นพืน้ฐานที่

สรา้งคนเป็นคนดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและ

ความสามารถในการแขง่ขัน มีการบรกิารสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบยีบและกฎหมายที่บังคับใช้

อย่างเป็นธรรม และประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

วิสัยทัศน์ และพันธกจิ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ.2555-2559 ) 

วิสัยทัศน์ 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง” 
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พันธกจิ 

    การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้สอดคล้องกับวสิัยทัศน์ บนหลักการของการน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกจิ ดังนี ้

1. สรา้งความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อให้คนกินดีอยู่ดี มี

คุณภาพชวีิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติด และอบายมุขคนในสังคมอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาฐานการผลิตและบรกิารให้เข้มแข็งและมีเสถยีรภาพบนฐานความรู้และความสรา้งสรรคข์องคน

ไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนสรา้งความมั่นคงด้านอาหารและ

พลังงานรวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พรอ้มทั้ง

ปรับโครงสรา้งสาขาการผลิตและการบรโิภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. สรา้งภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถปูองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวกิฤตเศรษฐกจิที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ และทักษะสามารถรูเ้ทา่ทันการเปลี่ยนแปลงอย่าง

มีเหตุผล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ.2555-2559 ) 

ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร ์ คอื 

1. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสังคม 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวติอย่างยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งเศรษฐกจิฐานความรู้และการสรา้งปัจจัยแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค 

6. ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4.2 แผนบริหารราชการแผ่นดนิ มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี ้

     นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชวีิต 

     โดยมีเปูาหมายเชิงนโยบาย ตัวชีว้ัด กลยุทธ์และวิธีด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี ้  

      3.1 นโยบายการศึกษา 

      3.2 นโยบายแรงงาน 

      3.3 นโยบายสาธารณสุข 

      3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

      3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย ์

      3.6 นโยบายการกฬีาและนันทนาการ 

      นโยบายที่ 4 เศรษฐกจิ 

      โดยมีเปูาหมายเชิงนโยบาย ตัวชีว้ัด กลยุทธ์และวิธีด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี ้

      4.1 นโยบายการบรหิารเศรษฐกิจมหภาค 

      4.2 นโยบายปรับโครงสรา้งเศรษฐกจิ 
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      4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชวีิต และเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 

      4.4 นโยบายพลังงาน 

      4.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      นโยบายที่ 5 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       โดยมเีปาูหมายเชิงนโยบาย ตวัตวัช้ีวัด กลยุทธแ์ละวธิดี าเนนิการที่ส าคัญ ดังนี ้

       5.1 คุม้ครองและอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปาุ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรธรณ ี

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟูอุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบ 

       5.2 คุม้ครองและฟื้นฟูที่อนุรักษ์ที่มีความส าคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

       5.3 จัดให้มีระบบการปอูงกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดรอ้นแกผู่้ประสบภัยธรรมชาต ิ

       5.4 ควบคุมและลดปรมิาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทัง้ในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทาง

อากาศ กลิ่น เสียง และน้ าเสีย 

       5.5 พัฒนาองคค์วามรู้ในการบรหิารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       5.6 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสรา้งจิตส านึกใน

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน ์

     นโยบายที่ 6 การบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ด ี

      โดยมีเปูาหมายเชิงนโยบาย ตัวชีว้ัด กลยุทธ์และวิธีด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี ้

6.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผน่ดิน 

6.2 กฎหมายและการยุติธรรม 

6.3 สื่อและการรับรูข้้อมูลข่าวสาร 

 

    แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ปี 2558-2561 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดสระแกว้ 

วิสัยทัศน์ 

“ศูนย์กลางโลจิสติกส์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจนี ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย” 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถด าเนินการขนส่งและกระจายสินคา้ได้อย่างสะดวก  

   รวดเร็ว ตรงเวลา และประหยัด สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 

      2. ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินคา้เกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ รองรับการเป็นแหล่งพืช 

    พลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัย ของจังหวัด 

3. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เพื่อเสรมิสรา้ง 

    สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเช่ือมโยงประวัติศาสตรว์ัฒนธรรมขอม   

4. เสริมสรา้งกระบวนการเรียนรูแ้ละสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและม ี

    สภาพแวดล้อมและคุณภาพชวีิตที่ด ี
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5. เสริมสรา้งศักยภาพคนชุมชนและพืน้ที่ตามแนวชายแดน  ให้เกดิความปลอดภัยและมั่นคงเพื่อ

สนับสนุนการแขง่ขันในประชาคมอาเซยีน 

เป้าประสงค ์: 1. เป็นศูนย์กลางรองรับและกระจายสินคา้สู่อินโดจีนและจังหวัดใกล้เคยีง 

กลยุทธ ์

    1.1 ส่งเสรมิและพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านโลจิสติกส ์

    1.2 สรา้งเครอืข่ายการค้าสู่อินโดจีน 

    1.3 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์โลจิสติกส์ โดยเฉพาะการกอ่สรา้งและขยายช่อง

ถนน ระบบราง และอากาศ เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดสระแกว้เข้ากับจังหวัดใกล้เคยีงและประเทศเพื่อบ้าน 

    1.4 ส่งเสรมิการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้เป็นสากล มีประสิทธิภาพ คุณภาพและทันเวลา เพื่อลด

ต้นทุนในทุกขัน้ตอนของการกระจายสินคา้ 

     1.5 ส่งเสรมิการสร้างคลังสินคา้ให้มีมาตรฐาน 

     1.6 ส่งเสรมิการพัฒนาด้านการค้าชายแดน ทั้งการให้บริการด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และ

การจัดเตรียมโครงสรา้งพืน้ฐานรองรับ การลงทุนและการขนส่งสินคา้ 

      1.7 พัฒนาระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส ์

เป้าประสงค ์: 2.เป็นแหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทนที่ส าคัญของประเทศ และเป็นแหล่งผลิตสินคา้

การเกษตร โดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพและส่งเสรมิเกษตรปลอด

สารพษิ 

กลยุทธ์ 

      2.1 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทานตลอดจนฟื้นฟูและปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

เพิ่มขึน้ 

      2.2 ส่งเสรมิการตลาดและการประชาสัมพันธ ์

      2.3 ส่งเสรมิอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลคา่ 

      2.4 พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 

      2.5 สรา้งมูลคา่เพิ่มของสินคา้เกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพ 

ชนิด และราคาของสินคา้เกษตรให้มีมูลคา่เพิ่มขึน้ 

      2.6 ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา้เกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

เพื่อปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่นการผลิตปุ๋ยอินทรยี์ การจัดหาพันธ์พชืและสัตว์ที่ดี เพื่อ

ลดการใช้สารเคม ี

      2.7 ส่งเสรมิระบบการปลูกพืชและปศุสัตว์ที่ปลอดภัยจากสารพา เช่นเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตร

ผสมผสาน 

      2.8 เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทน โดยการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตทาง

การเกษตร โดยเฉพาะ มันส าปะหลังและอ้อย ให้มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

พลังงานทดแทน 

      2.9 สรา้งความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร 
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เป้าประสงค ์: 3.1 เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมรดกโลกของอินโดจีน 

3.2 เป็นแหล่งท่องเทยีวเชิงนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกครบ

วงจร บริการแพทย์แผนไทย และเช่ือมโยงประวัติศาสตรว์ัฒนธรรมขอม 

3.3 เป็นแหล่งการเรียนรูแ้ละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

      กลยุทธ์ 

            1. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบรกิารด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานปลอดภัย

ถูกสุขลักษณะ ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบนักทอ่งเที่ยว 

            2. พัฒนากจิกรรมและรูปแบบการทอ่งเที่ยวให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยว 

โดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการเช่ือมโยงกับประวัติศาสตรว์ัฒนธรรม 

             3. ส่งเสรมิเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสรา้งเครอืข่าย

เช่ือมโยงการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  

             4. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านการฟื้นฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคงสภาพการ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ์

             5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 

             6. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว 

             7. ส่งเสรมิพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

             8. ส่งเสรมิผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 

     เป้าประสงค์ : 4.1 ประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชวีิตที่ด ี

                        4.2 คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน 

                        4.3 ประชาชน ชุมชน สังคม ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น 

                        4.4 ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบรกิาร 

                        4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

      กลยุทธ์  

             1. ส่งเสรมิการด ารงชีวติของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเมืองน่าอยู่ส าหรับเยาวชน 

             2. ส่งเสรมิความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน 

             3. ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

             4. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา  ทั้งในและนอกระบบ 

             5. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานให้มีความสมบูรณ ์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสระแกว้มีรายได้

และคุณภาพชวีิตที่ด ี

            6. ส่งเสรมิอาชีพ รายได้ การมีงานท า และมีสวัสดิการ 

            7. เสริมสรา้งการมีที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน 

            8. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

            9. ส่งเสรมิการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

           10. ส่งเสรมิและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
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          11. บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

          12. บรหิารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการบรหิารและบรกิารประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 

วิสัยทัศน์ 

“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี ้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 1. การคมนาคมสะดวก 

แนวทางการพัฒนา     : การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจรญิเติบโตทาง

เศรษฐกจิ โดยการกอ่สรา้ง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา้ ท่อระบายน้ า และจัดระบบ การ

คมนาคมให้เป็นระเบยีบ ปลอดภัย เช่น ปูายบอกเส้นทาง ไหล่ทาง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่าง ๆและย่าน

ชุมชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 2. ประชาชนมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา     : 1. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชวีิต 

- การพัฒนาด้านการศึกษา การสาธารณสุข การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

ปลอดจากยาเสพติด ปลอดผู้มีอิทธิพล อนุรักษ์ประเพณ ี–วัฒนธรรม ศาสนามี

คุณธรรม จรยิธรรม ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสรมิด้านการกฬีาและ

นันทนาการ 

                                2. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได ้

                                -   การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายพัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสรมิการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน 

                                    และมรีายไดท้ี่มั่นคง พัฒนาและสนบัสนนุสวัสดกิารเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา  

                                    และผูด้อ้ยโอกาส 

                                3. การพัฒนาด้านการบรกิารพื้นฐาน 

                                 -  การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บรโิภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที ่

                                    ราชการ สถานท่ีทอ่งเที่ยว อาคารบา้นเรอืนสนามกีฬา สวนสาธารณะ การ 

                                    ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั และมกีารบริการพื้นฐานที่สะดวกและเพยีงพอ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 3. ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา     : 1. การพัฒนาด้านการเกษตร 

- การส่งเสรมิการเกษตรปลอดสารพษิ ส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพร การพัฒนา

คุณภาพดิน การพัฒนาบุคลกรทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพสินคา้หนึ่งต าบล

หนึ่งผลิตภัณฑเ์กษตรกรรมครบวงจรตามแนวทฤษฏีใหม่ ส่งเสรมิให้มีตลาด

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินคา้การเกษตร จัดตั้งสถาบันวิจัยด้าน

การเกษตร 
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2. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 -  พัฒนาและบรหิารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ คู คลอง หนอง บึง แหล่งน้ า    

     ชลประทาน ให้สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี  

  - พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ด้านผลกระทบจากระบบก าจัดขยะ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 4. เขตท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

แนวทางการพัฒนา     : 1. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

- พัฒนาส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงและ 

พัฒนาสถานที่ทอ่งเที่ยว ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปุาไม้ 

แหล่งน้ าธรรมชาติ ฯลฯ 

2. การพัฒนาด้านการค้าตลาดชายแดน 

-   พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชา ให้มีความสะอาด สะดวก 

และมีความพรอ้มทุกด้าน การรักษาความปลอดภัย จัดสถานที่รักษาพยาบาลแก่

นักทอ่งเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 5. การบริหารจัดการ 

แนวทางการพัฒนา     : 1. พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงเครื่องมือ-เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติราชการ ควบคุม 

                            ดา้นงบประมาณใหม้ปีระสทิธภิาพ รณรงค์ใหเ้ยาวชนและประชาชนตื่นตวัถึง 

                            ความส าคัญของการปกครองระบอบประชาธปิไตย  มสีว่นร่วมในการในการก าหนด 

                            วสิัยทัศน/์ความต้องการ การแก้ไขปัญหา ประเมินผล/ตรวจสอบได้ 

 

วสิัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว 

 

  " เทศบาลเมอืงสระแก้วเป็นเมืองแหง่ความน่าอยู่  พัฒนาสูส่ังคมคุณภาพ ”   
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4.2  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 1.  ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการ    

 2.  ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา  

 3.  ยุทธศาสตรด์้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

                4.  ยุทธศาสตรด์้านสาธารณูปโภคและการจราจร  

                5.  ยุทธศาสตรด์้านสวัสดิการสังคม    

                6.  ยุทธศาสตรด์้านการสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน   

  

แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน    

  1.แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณแ์ละเทคโนโลยี      

  2.แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร และการวางแผนพัฒนาเทศบาล 

  3.แนวทางการพัฒนาด้านการคลังและงบประมาณ 

  4.แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา   

  5.แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

  6.แนวทางการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการคุ้มครองผู้บริโภค 

  7. แนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

  8. แนวทางการพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

  9.แนวทางการพัฒนาด้านการปูองกันและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วม 

  10. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พกิาร 

  11.แนวทางการพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห ์

  12. แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสรมิ สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วม 

  13. แนวทางการพัฒนาด้านอนุรักษ์ประเพณ ีวัฒนธรรม ศาสนา เสริมสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม 

                      สง่เสริมภูมปิัญญาทอ้งถ่ิน การกีฬาและนนัทนาการ 

 

นโยบายคณะผู้บรหิารเทศบาลเมืองสระแก้ว 

          เพื่อให้การบรหิารงานของเทศบาลเป็นไปตามนโยบายและมีทิศทางที่แน่นอน  ครอบคลุมภารกิจหลัก

ของเทศบา ล  และสามารถด าเนินการบรหิารงานเทศบาลได้อย่างเป็นระบบ  นายตระกูล  สุขกุล  

นายกเทศมนตรเีมืองสระแกว้  จึงก าหนดนโยบายการบรหิารงานของเทศบาลเมืองสระแกว้  ตามที่ได้แถลงไว้

ต่อสภาเทศบาลเมืองสระแกว้   ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2555  ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแกว้     

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแกว้  ไว้ดังนี้ 

ก าหนดนโยบายการพัฒนา  โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านสังคม  

 

 

 

 



 
-58- 

 

ประกอบด้วยนโยบายการพัฒนา  6  นโยบาย  ดังนี ้

            1.  นโยบายด้านการบริหาร และการบริการ  เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

และสังคม ประกอบด้วย  

             1.1 ด้านการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย  

1.1.1 ปรับปรุงอาคาร สถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณห์น่วยงาน ให้มีความ

เหมาะสมมีความสะดวก และมีความคล่องตัวในการให้บริการประชาชน 

     1.1.2 ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาให้บริการประชาชน เพื่ออ านวยความ

สะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

    1.2  ด้านการพัฒนาบุคลากร และการวางแผนพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย 

             1.2.1  ส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ ในการ

ท างานเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้

   1.2.2  ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อความรวดเร็ว โปรง่ใส เน้นผลสัมฤทธิ์

ประชาชนมีส่วนร่วมและสรา้งความประทับใจให้แกผู่้รับบรกิาร 

   1.2.3  พัฒนาส่งเสรมิระบบสรา้งแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากรเพื่อสรา้ง

ขวัญก าลังใจและความรักผูกพันเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร 

   1.2.4  ส่งเสรมิการวางแผนพัฒนาเทศบาลโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อ

ก าหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต 

    1.2.5  บรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

                1.3  ด้านการคลังและงบประมาณ  ประกอบด้วย 

   1.3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ให้เกดิความเป็นธรรมโปรง่ใส  รวดเร็ว 

และครอบคลุม 

   1.3.2 จัดระบบวางแผนการใชจ้่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยค านึงถึงหลักความ

คุม้ค่าและมีวินัยทางการคลัง 

   1.3.3 การสรา้งระบบการจัดล าดับความส าคัญ (Priority) ของการใช้จา่ย 

งบประมาณเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 

 2. นโยบายด้านการศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแกว้ได้รับการศึกษาอบรมได้รับโอกาส

ทางการศึกษาตามศักยภาพของสติปัญญา อย่างเทา่เทยีมกันภายใต้การด าเนินการและสนับสนุน ของ

เทศบาล ประกอบด้วย 

2.1  ด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

   2.1.1  การส่งเสรมิพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สมบูรณม์ีความพรอ้มเพยีงพอและ

ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อเตรยีมความพร้อมให้กับเด็กกอ่นเข้าสู่ระดับปฐมวัย ซึ่งจัดในรูปแบบโรงเรียนของเทศบาล 
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   2.1.2  การส่งเสรมิสนับสนุนนักเรยีนในเขตเทศบาลให้มีโอกาสศึกษาต่อ ในระดับ

มัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลตามศักยภาพของสติปัญญา โดยเทศบาลให้การสนับสนุน 

2.1.3   การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ที่ไม่สามารถเข้าสู่
ระบบโรงเรียนได้ เช่น  เด็กเร่ร่อน  กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง 
   2.1.4   การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา โดยการจัดแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ที่ทันสมัยและ
สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับชุมชน 
   2.1.5  เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเทศบาล  

   2.1.6  ปรับปรุงหลักสูตรให้ 
 

3.  นโยบายด้านสาธารณสุข 

                3.1  ด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  

ประกอบด้วย 

   3.1.1  ด าเนินการเพื่อประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้มีฐานะยากจน สามารถเข้าถงึ

แพทย์ได้อย่างสะดวก เพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์  

                     3.1.2  ขยายและพัฒนาศักยภาพในการรักษาพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุข

ของเทศบาล ให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                          

    3.1.3  การปูองกันและระงับโรคติดต่อทั้งคนและสัตว์ 

                     3.1.4  การส่งเสรมิการออกก าลังกายในชุมชน เพื่อสรา้งภูมิคุ้มกันโรคและการมี

สุขภาพรา่งกายแข็งแรงให้กับประชาชน 

                     3.1.5  จัดท ากิจกรรมซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข  

               3.2  ด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการคุ้มครองผู้บริโภค 

ประกอบด้วย 

             3.2.1  การปูองกันและควบคุมสารพษิในอาหารด้วยการตรวจสารพษิ  

             3.2.2  การควบคุมการเลีย้งสัตว์  การจัดให้มีและควบคุมการฆา่สัตว์  และการ

ปูองกันควบคุมโรคติดต่อที่สัตว์เป็นตัวน าพาหะ 

3.3  ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

3.3.1  พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

3.3.2  ด าเนินการด้านการจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย ในเขตเทศบาลด้วยระบบที่ถูกต้อง

ตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทันสมัย 

3.3.3  การสรา้งระบบและด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้แก่ การก าจัดฝุุน 

ละออง กลิ่น เสียง รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความสมดุล เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลให้มาก

ยิ่งขึ้น 
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3.3.4 ปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งพักผอ่น ออกก าลังกายที่มี

ความสวยงาม ปลอดภัย และสะดวกสบาย 

3.3.5 การสรา้งจิตส านึกและส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล ห่วงแหน   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง 
 

4.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

       4.1  ด้านสาธารณูปโภคและการจราจร  ประกอบด้วย 

4.1.1 วางระบบผังเมือง เพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีทิศทางและเหมาะสม 

4.1.2 พัฒนาขยายเขตประปาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 

4.1.3 สรา้งและพัฒนาระบบสาธารณูปการอื่น ๆ ให้เพียงพอและมีความสมบูรณท์ั้ง

ไฟฟูา ทางเทา้ ท่อระบายน้ า ทางระบายน้ า และถนน ตรอก ซอย   ศาลาที่พักผู้โดยสาร รวมถึงแนวทางการ

บ ารุงรักษาด้วย 

4.1.4 พัฒนาระบบจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และรองรับความเจริญเติบโต

ของเมืองในอนาคต 

4.1.5 การจัดการ การด าเนินงานกจิการขนส่ง ซึ่งเป็นกิจการถ่ายโอนให้สมบูรณย์ิ่งขึ้น 

             4.2  ด้านการบริหารจัดการน้้า ประกอบด้วย 

           4.2.1  วางแผนการปอูงกันและแกไ้ขปัญหาน้ าท่วมอย่างเป็นระบบ  

 4.2.2  พัฒนา  ปรับปรุง แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์  เพื่อให้มีน้ าใช้ในการอุปโภคและ

การเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใชช่้วงเกดิภาวะ หรือสถานการณภ์ัยแล้ง 

 4.2.3  สรา้งและปรับปรุงระบบระบายน้ าให้เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน  
 

5.   นโยบายด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน 

       5.1   ด้านการส่งเสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

ประกอบด้วย 

5.1.1 สรา้งงานเพื่อสรา้งรายได้ ให้กับคนในชุมชน โดยการส่งเสรมิอาชีพสนับสนุนทุน 

เพื่อการประกอบอาชีพ และแกไ้ขปัญหาความยากจน 

5.1.2 ส่งเสรมิให้ด าเนินการรา้นคา้  OTOP เพื่อจ าหน่ายสินคา้ ราคาต้นทุนให้กับชุมชน   

เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และเป็นการเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

5.1.3 สรา้งชุมชนต้นแบบเป็นตัวอย่างในการพัฒนาชุมชน  ตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกจิพอเพยีง ในเขตเทศบาลเมืองสระแกว้  
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                 5.2   ด้านการสังคมสงเคราะห์  ประกอบด้วย 

                     5.2.1  ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร   ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ปวุยเอดส์  ได้รับการส่งเสริมเบีย้ยังชีพ

ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้กรอบงบประมาณของเทศบาลเมืองสระแกว้ 

           5.2.2  จัดตั้งด าเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นทุนสงเคราะห์ให้กับชุมชน  
 

6.  นโยบายด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

        6.1   ด้านการส่งเสรมิ สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วม  

ประกอบด้วย 

6.1.1 ด าเนินกจิการของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถแกไ้ขปัญหา

ของชุมชน โดยการสนับสนุนของเทศบาล และพัฒนาให้เป็นชุมชนที่พงึประสงค์ 

6.1.2 สรา้งความร่วมมือสามัคคใีนหมู่ประชาชน และส่งเสรมิกระบวนการการมีส่วน

รว่มของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

6.1.3 ด าเนินการด้านรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยโดยการเพิ่ม

ศักยภาพการปอูงกัน และบรรเทาสาธารณภัย และต ารวจเทศกิจ (City Police) 

            6.1.4  การสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ บนพืน้ฐานของความถูกต้องยุติธรรม   และ

การยอมรับของทุกภาคส่วนสังคม 

                 6.2 ด้านอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา กีฬา  และการส่งเสรมิการท่องเที่ยว  

ประกอบด้วย 

6.2.1 ส่งเสรมิกิจการด้านศาสนา และการปฏิบัติศาสนกจิ ของประชาชน เพื่อสรา้งสิ่ง

ยึดเหนี่ยวจิตใจ 

6.2.2 การอนุรักษ์ บ ารุงศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น  ส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสรมิด้านการกฬีาและนันทนาการ 

6.2.3 สรา้งสังคมแห่งการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวถิชีีวติชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองสระแกว้ 

6.2.4 ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวทางศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในเขตเทศบาล

  

6.2.5 ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวตามประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น งาน

ประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ 

 

**************************** 

 

 

 


